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THÔNG BÁO 
Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Bí thư Huyện ủy,  

Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện dự án san gạt tạo mặt bằng khu đất  
bố trí tái định cư cho một số hộ phải di chuyển chỗ ở do thực hiện  

dự án tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 
 

    
Ngày 22/9/2018, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện đã làm việc với đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi 
trường huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện xem xét việc thực hiện dự án san gạt tạo mặt bằng khu đất bố trí tái 
định cư cho một số hộ phải di chuyển chỗ ở do thực hiện dự án tuyến đường cao 
tốc Bắc Giang - Lạng Sơn tại thôn Đông Mồ, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh 
Lạng Sơn. Sau khi nghe các thành phần báo cáo kết quả triển khai và đề xuất 
phương án thực hiện trong thời gian tiếp theo, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Bí 
thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Nhận định chung  

Việc tạo quỹ đất để bố trí tái định cư phân tán cho các hộ gia đình phải di 
chuyển chỗ ở do thực hiện dự án tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn tại 
thôn Đông Mồ, xã Quang Lang là cần thiết và đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ 
trương tại Công văn số 3584/VP-KTN ngày 23/10/2017. Được sự phối hợp của 
người sử dụng đất, đến thời điểm hiện tại: UBND huyện đã thu hồi 2.508,4m2 
đất với số tiền bồi thường, hỗ trợ là 134.308.400 đồng để thực hiện tạo quỹ đất; 
Công ty cổ phần BOT Bắc Giang Lạng Sơn đã thực hiện san gạt tạo được 
khoảng 500m2 mặt bằng. Tuy nhiên, khu đất sau khi san gạt có một số vị trí 
chiều sâu ngắn, ta luy dương cao chưa đủ điều kiện sử dụng làm đất ở. Để sử 
dụng đất có hiệu quả, đúng mục đích thì việc tiếp tục san gạt mặt bằng để tăng 
chiều sâu khu đất, đủ điều kiện để ở là cần thiết. 

2. Nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai 

Để khẩn trương có mặt bằng giao đất cho các hộ gia đình phải di chuyển 
chỗ ở do thực hiện dự án tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn ổn định cuộc 
sống, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau: 

2.1. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 

Khẩn trương làm việc với 06 hộ gia đình phải di chuyển chỗ ở do thực 
hiện dự án tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn hiện chưa có chỗ ở khác, 
đang phải đi ở nhờ, thuê nhà để làm rõ nhu cầu sử dụng đất; yêu cầu các hộ có nhu 
cầu sử dụng đất phải cam kết sử dụng đất đúng mục đích, nộp một khoản tiền đặt 
cọc tương ứng số tiền tự tái định cư đã được phê duyệt trong phương án BT, HT, 
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TĐC (báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước ngày 26/9/2018); dựa trên kết quả 
làm việc với 06 hộ, triển khai kiểm kê, lập phương án BT, HT, TĐC và tiến hành 
các bước tiếp theo theo quy định. 

2.2. UBND xã Quang Lang 

Chủ động vận động nhân dân khu vực thực hiện dự án phối hợp thực hiện. 
Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và các cơ quan liên quan 
thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai dự án theo quy định. 

2.3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Chủ động triển khai thực hiện các bước thủ tục đầu tư và triển khai dự án 
với tổng mức đầu tư toàn bộ dự án không vượt quá 700.000.000 đồng, chỉ thực 
hiện thanh toán kinh phí cho nhà thầu khi hoàn thành toàn bộ dự án. 

2.4. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Chủ động tham mưu cho UBND huyện thực hiện các thủ tục hành chính về 
đất đai trong quá trình thực hiện dự án. Đôn đốc, phối hợp với các cơ quan liên 
quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 

UBND huyện Chi Lăng Thông báo để các cơ quan, đơn vị biết thực hiện./. 

  
 
Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị ở mục 2; 
- Lưu: VT, VP (12b).  

 
 

 

TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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